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2013/14 nyári szemesztere Passauban, Németország déli részén 

 

Jelen beszámolómban rövid élménybeszámolót és gyakorlati tanácsokat szeretnék nyújtani 

mindazoknak, akik Németország területén szeretnének tanulni, s előnyben részesítik az olasz és 

osztrák kultúrával a kissé megfűszerezett bajor kisvárost, Passaut.  

 

Az Egyetem 

 

A Passau Egyetem többször elnyerte a legszebb kampusz kitüntetést, s nem hiába, hiszen az egyetem 

az Inn folyó partján terül el, menzája – mely sok hazai étterem minőségével vetekszik, s árban is 

kedvező –, egészen ráfekszik a folyóra. Jó idő esetén a diákok a folyóparton ülve grilleznek, zenélnek, 

beszélgetnek, vagy tanulni próbálnak. A menza többször elnyerte a legkellemesebb hangulatú 

étkezde díját, s valóban, a nagy tömeg ellenére rendkívül jól szervezett az ételek felszolgálása s a 

fizetés is, mely a menza kártyával történik. Minden flottul meg van oldva, beleszámítva a kezdeti 

beiratkozást, a tárgyfelvételt, az adminisztrációt, ha pedig mégis probléma merülne fel, biztosan 

hamar megoldódik. Az előadások érdekesek, a tanárok jól magyaráznak, a vizsgán pedig kedvezően 

értékelik a tényt, hogy valaki nem német anyanyelvű. A könyvtárak meseszépek, ám mindig tele 

vannak, hiszen a német diákok inkább a könyvtárban, mintsem otthon tanulnak.  

 

Közlekedés 

 

A tömegközlekedés Passauban busszal történik, s ezek a német pontossághoz méltóan mindig időben 

érkeznek, így az érkezés jól kiszámítható. Ezeket a buszvonalakat egy diákkártyával lehet igénybe 

venni, melyet a beiratkozáskor kaptunk, s egész szemeszterre szól. Gyalogszerrel is bejárható város, 

ha az embernek ideje és kedve engedi, mivel az óváros és a belváros közötti út 20 perc alatt 

megtehető.  

A legtöbb diák biciklivel közlekedik a városban, melynek kölcsönzése igen kedvező. 

 

Az emberek 

 

Passau egyetemváros, tehát tele van fiatallal; októbertől és április elejétől beindul az élet, s elkezd 

pezsegni a kisváros. A turisták számára is közkedvelt hely, mivel számos hangulatos kisvendéglő, 

fagyizó és beülős hely található. Mindenféle nemzet megfordul itt, rengeteg magyar, francia, cseh, 

brazil, spanyol és orosz. Mindenki kedves és barátkozó kedvű. A németek már kevésbé barátságosak, 

de persze többségében igyekeznek türelmesek s nyíltak lenni a külföldiekkel. A bajor német, amit 

beszélnek, nehezen érthető, de amint észlelik, hogy a másik nem német anyanyelvű, igyekeznek 

érthetőbben fogalmazni. Az egyetem külön kurzusokat is indít, melyek a bajor német elsajátítását 

célozzák. 
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Számonkérések 

 

A vizsgák teljesíthetőek, ám a német nyelv miatt nehezebben, mint egy magyar. Szerintem 

érdemesebb a szóbeliket választani, ott segítőkészebbek a tanárok, s ha esetleg valaki kevésbé tud jól 

németül, igyekeznek másképp feltenni a kérdést. 

 

Az időjárás 

 

A Passauba térő diák jobb, ha felkészül minden eshetőségre, ugyanis az idő nagyon változékony. 

Viszonylag sok az esőzés, ugyanakkor hirtelen kisüt a nap és felmelegszik az idő. Egy esernyő mindig 

jól jön a kézitáskában, akárcsak egy vékony pulóver a nyári estékre, mert hirtelen lehűlhet a levegő. 

Szórakozás, kikapcsolódás 

Mint már korábban említettem, szép idő esetén sok diák az Inn-parton sütkérezik, grilleznek, 

napoznak vagy olvasnak. A Sportzentrumban illetve a folyón bármilyen sportolási lehetőséget ki lehet 

próbálni; nincs olyan sportág, melyre ne lenne lehetőség ezen az egyetemen. Ez a menzakártya 

segítségével vehető igénybe, 10 euro egy félévre, ami igazán kedvező. Ezen felül futásra is lehetőség 

van a városban, vagy a folyópartok valamelyikén. A biciklizés az egyetemtől távol élő diák számára 

természetesen a mindennapok része. 

Mint már korábban írtam, számos kávézó, étterem és cukrászda csábítja a város lakóit és látogatóit. A 

kávé mindenhol ízletes, nagy divat az úgynevezett coffee-to-go, vagyis az elvitelre kért kávé. 

Az éjszakai élet különösen csütörtökön, pénteken és szombaton jelentős, bár a diákok legszívesebben 

a központi kollégiumban vagy az előbb általam említett folyóparton gyűlnek össze.  

 

Bevásárlás 

A bevásárlást érdemesebb a nagyobb bevásárlóközpontokban, a Kauflandban vagy a Norma nevű 

élelmiszerboltban elintézni, itt kedvezőbb az áruk ára. A központban található Stadtgalerieben bármi 

beszerezhető, az élelmiszerektől a ruhákon át egészen az elektronikai felszerelésekig. 

 

Egy bizonyos: Passaut bátran ajánlom, felejthetetlen élmény, csodás emberekkel, csodás 

környezetben!!!  

 

Passau, 2014.07.18 


